חידוני חיות:
חידון א"ב:
א – מלך החיות (אריה)
ב – שוחה במים (ברווז)
ג – ספינת המדבר (גמל)
ד – מכינה דבש (דבורה)
ה – סוס יאור (היפופוטם)
ו – סוג של חיידק (וירוס)
ז – מעצבן ומציק (זבוב)
ח – סמל לעקשנות (חמור)
ט – גאה בזנבו (טווס)
י – סמל לחוכמה ולימודים (ינשוף)
כ – ידידו הטוב של האדם (כלב)
ל – אשת האריה (לביאה)
מ – צורבת בים (מדוזה)
נ – טורף ממשפחת החתולים (נמר)
ס – לטאה שמזהירה בצבעה (סלמנדרה)
ע – עף ,דומה לעכבר ,ישן במערות (עטלף)
פ – פעמיים בעלה של הפר (פרפר)
צ – פעמיים ההפך מרחב (צרצר)
ק – כינויי לאדם שמחקה אחרים (קוף)
ר – בן הצפרדע (ראשן)
ש – אוכל דגים ,שמו מעיד על מצורתו (שקנאי)
ת – זוחל קדום עד היום ,חי בים וביבשה (תנין)

טריוויה:













מהו משך ההריון של עכברים? ( 22ימים)
מהו משך ההריון של פילים? ( 22חודשים)
לאילו בעלי חיים יש שיער או פרווה? (ליונקים בלבד)
כמה שיניים יש לחתול? ( 26שיני חלב ו 30-שיניים קבועות)
איך כלבים מצננים את גופם? (בעיקר ע"י הלחתה ( – )pantingנשימות מהירות
ושטחיות לשחרור עודף חום דרך הפה ,הלשון והריריות .דרך נוספת לצינון היא שכיבה
על מצע קריר ( .)convectionהזעה אצל כלבים מתבצעת בעיקר דרך כפות הרגליים
ואינה משמשת כמנגנון משמעותי לצינון הגוף)
מה תפקידו של זנב הטווס? (הזנב הגדול והצבעוני של הטווס אמור להרשים נקבות,
לפתות ולשכנע אותן לבחור בו על פני זכרים אחרים)
כיצד נושמים דגים מתחת למים? (לדגים יש איברים מיוחדים הקרויים זימים המסננים
את המים וסופגים מהם את מולקולות החמצן המומסות במים)
מהי החיה הכי מהירה בעולם? (בז נודד .הברדלס הכי מהיר מהיבשתיות)
מהו הטורף הכי גדול בעולם? (לוויתן ראשתן גדול ראש)
מהו הטורף היבשתי הכי גדול בעולם? (דוב קוטב /לבן)
מהי ארץ מוצאם של דובי הפנדה הענקיים?
א .הודו
ב .יפן
ג  .סין

 כיצד נקרא הכריש הגדול ביותר בעולם?
א .כריש הנמר
ב .כריש ראש פטיש
ג  .הכריש הלבן הגדול

 מה אוכלים הקנגורו?
א .בשר
ב  .עשב ועלים
ג .עלים ובשר
 מהי ארץ מוצאם של דובי הפנדה הענקיים?
א  .הודו
ב .יפן
ג .סין
 כיצד נקרא הפינגווין הגדול בעולם?
א  .הקיסר
ב .המלך
ג .העין הצהובה
 כמה זמן יכולים האריות לחיות בשבי?
א 10 .שנים
ב 20 .שנים
ג  30 .שנה
 עד לאיזה משקל יכול נמר להגיע?
א 200 .קילוגרם
ב  360 .קילוגרם
ג 420 .קילוגרם

 לאיזו משפחה שייכים השימפנזים?
א  .קופים
ב .אורנג אוטנג
ג .בבונים
 למה לצפרדע העץ יש עיניים גדולות אדומות?
א .כדי שיראו כמו צמחים
ב  .כדי להבריח אויבים
ג .כדי לראות טוב יותר








מהי הציפור הלאומית?
א .דוכיפת
ב  .נחליאלי
ג .נשר
מהי החיה שיכולה להיות הכי הרבה זמן במים בלי לנשום?
א .לוויתן
ב  .פינגווין
ג .דולפין
מהי החיה המהירה בעולם?
א .נמר
ב .נץ
ג .זאב
מי גר בכוורת?
א .דבורים
ב  .זבובים
ג .צרעות

חידון -מי אני?





















אני בצבע שחור ולבן .רוב החברים שלי גרים באנטרטיקה .יש לי כנפיים אבל אני לא
יכול לעוף .מי אני? (פינגווין)
הרבה כמוני נמצאים באוסטרליה .אני מיוחדת כי יש לי כיס שבו אני נושאת את הילד
שלי .מי אני? (קנגורו)
אני חיה מאוד גדולה .אוהבת הרבה בחורף לישון .יש אחד כמוני מאוד מפורסם ,חבר של
חזרזיר וטיגר גם .מי אני? (דוב)
כשאני שמח אני מכשכש בזנב .יש גדולים כמונים ויש קטנים .אני חבר נאמן ,כך עלי
אומרים .מי אני? (כלב)
האף שלי ארוך עד הרצפה .יש לי אוזניים גדולות שמשמות לי כמו מניפה .מי אני?
(פיל)
מכנים אותי "ספינת המדבר" .אני גבוה מאוד ויש לי דבשת .מי אני? (גמל)
יש לי צוואר מאוד ארוך .הצבע שלי חום צהוב עם כתמים כהים וגדולים .מי אני?
(ג'ירפה)
אני אטי ,חי במים וביבשה .סוחב את ביתי על הגב .מי אני? (צב)
יש לי מקור ,וגם יש לי נוצות ,יכולת תעופה ,וקנים אני בונה .מי אני? (ציפור)
יש לי שיניים חדות ,וגם טפרים חזקים ,אני מלך החיות ,וממני כלם מפחדים .מי אני?
(אריה)
אני מאד גדול ,הכי גדול בעולם ,ובעצם ,אני חי בים .מי אני? (לוויתן)
בני אדם חושבים שאני חמוד ,ויש לי זוג אזנים גדולות ,וגם זנב קצרצר .מי אני?
(ארנב)
אני דומה למעבר חצייה .מי אני? (זברה)
אני קטן מאוד ,יש לי אף מחודד וזנב ארוך ואני אוהב גבינה .מי אני? (עכבר)
אני קטן ומלא קוצים .מי אני? (קיפוד)
אני חי במים ,יש לי סנפירים ואני צבעוני ויפה .מי אני? (דג)
אני זוחל ואין לי רגליים ,אני ארוך ומתפתל .מי אני? (נחש)
אני ירוקה ,אוהבת לקפוץ ואוהבת לתפוס זבובים .מי אני? (צפרדע)
יש לי כרבולת ,אני מקרקרת ,מטילה ביצים ואוכלת זירעונים .מי אני? (תרנגולת)
יש לי אוזניים ארוכות ואני אוהב לאכול גזר .מי אני? (ארנב)








יש לי כתמים שחורים ולבנים ,אני גרה ברפת ומייצרת חלב .מי אני? (פרה)
יש לי מחושים ואני אדומה עם נקודות שחורות על גב .מי אני? (פרת משה רבנו)
אני אוהב לקפוץ בין העצים ולאכול בננה .מי אני? (קוף)
אני מייצרת דבש ,חיה בכוורת ולפעמים עוקצת .מי אני? (דבורה)
אני חיה במרעה ויש לי פרווה צמרירית ולבנה .מי אני? (כבשה)
אני גרה מתחת לאדמה ,חרוצה ומלקטת פירורים .מי אני? (נמלה)

מילים מבולבלות -מצאו את שם החיה-





























ירהא (אריה)
ובד (דוב)
גד (דג)
בכל (כלב)
מרנ (נמר)
לוחת (חתול)
רבעכ (עכבר)
פוק (קוף)
לפי (פיל)
גהפיר (ג'ירפה)
ירחז (חזיר)
מורח (חמור)
מופיהטופ (היפופוטם)
מלה (למה)
הנלמ (נמלה)
נפווגיי (פינגווין)
רונקוג (קנגורו)
קוג (ג'וק)
ניתנ (תנין)
ליע (יעל)
נעי (יען)
לתגנור (תרנגול)
וזרוב (ברווז)
עצרפד (צפרדע)
יונתל (לויתן)
נלופדי (דולפין)
שירכ (כריש)
בצ (צב)

כמה חיות בתמונה?

